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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Bank Syariah 

Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya 

memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Definisi bank menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 1992 tentang Perbankan 

yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998, bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang 

bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. 

2. Bank Syariah 

Bank syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik 

penghimpundana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan 

dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah (BudiSantoso,2006). 

Ketentuan syariah tersebut adalah peraturan yang pelaksanaanya sesuai 

dengan hukum islam dan prinsip-prinsip islam. 

3. Karakteristik Bank Syariah 

Karakteristik bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi 

juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental 

terdapat beberapa karakteristik bank syariah (Soemitra, 2009) dalam 
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Pertiwi dita (2012) sebagai berikut 1). penghapusan riba, 2). pelayanan 

kepentingan publik dan merealisasikan sosio-ekonomi islam, 3). bank 

syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersil 

dan bank investasi, 4). bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih 

berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada 

penyertaan modal, karena bank komersil syariah menerapkan profit and 

loss sharing dalam konsinyasi, ventura, bisnis atau industri, 5). bagi 

hasilcenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha, 

6). Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan 

likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen bank pasar uang antar bank 

syariah dan instrumen syariah berbasis syariah. 

4. Prinsip-prinsip perbankan syariah.  

Bank syariah menerapkan prinsip-prinsip yang konsisten 

berdasarkan tuntutan al Qur-an dan hadis. Prinsip-prinsip bank syariah 

menyangkut beberapa permasalahan pokok, antara lain: 

a. Prinsip titipan atau simpanan (wadi’ah) 

b. Prinsip Bagi Hasil (profit sharing) 

c. Prinsip jual beli (tijarah) 

d. Prinsip Sewa (ijaroh) 

e. Prinsip jasa (fee based service) 

5. Pengertian Minat 

Minat diartikan sebagai kecenderungan untuk memberikan perhatian 

dan bertindak terhadap orang, aktifitas, atau situasi yang menjadi objek 

tersebut dengan disertai perasaan senang.Sedangkan menurut Djali dalam 

bukunya Psikologi Pendidikan mengungkapkan bahwa minat adalah rasa 
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lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktifitas. Minat pada 

dasarnya penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan 

sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka akan 

semakinn besar minatnya. 

Faktor-Faktor yang melatar belakangi timbulnya minat: 

Faktor yang melatarbelakangi timbulnnyaminat yakni sebagai berikut: 

a. Faktor dorongan dari dalam individu  

Faktor ini merupakan rasa ingin tau atau dorongan untuk 

menghasilkan suatu yang baru dan berbeda. Dorongan ini dapat 

membuat seseorang berminat belajar, membaca, menuntut ilmu atau 

melakukan aktivitas lainnya. 

b. Faktor motif sosial 

Faktor ini apat membangkitkan minat untuk melakukan aktivitas 

tertentu, karena adaya hasrat untuk memperoleh penghargaan dari 

orang lain. 

c. Faktor emosional 

Faktor ini berkaitan dengan minat secara emosi. Misalnya 

keberhasilan akan minimbulkan perasaan puas dan dapat meningkatkan 

minat, begitupun sebaliknya. 

6. Pengertian Nasabah 

Dalam dunia perbankan yang dimaksud dengan konsumen atau 

pelanggan adalah nasabah. Menurut undang-undang No. 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan pasal 1,“Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa 

FAKTOR-FAKTOR YANG ...ORYZA RACHIM SEPTIANI, STUDI MANAJEMEN, UMP  2017



 

 

13 

 

bank sedangkan nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan 

dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank 

dengan nasabah yang bersangkutan”.  

Menurut Rambat (2001), nasabah adalah seseorang yang secara 

kontinu dan berulang datang ke bank untuk memuaskan keinginannya 

dengan memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar 

produk/jasa tersebut.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

nasabah merupakan orang yang berinteraksi di bank yaitu orang yang 

menggunakan jasa bank. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

minat nasabah menabung adalah keinginan yang datang dari diri nasabah 

untuk menggunakan produk/jasa bank atau melakukan penyimpanan atas 

uang mereka di bank dengan tujuan tertentu. 

7. Menabung 

Menabung merupakan salah satu aktivitas yang dianjurkan oleh 

ajaranagama Islam. Menabung juga dapat mencegah manusia dari sikap boros 

danberlebihan. Perbankan memiliki peranan penting. Hal ini sesuai dengan 

fungsi perbankan sebagai lembaga yang mempunyai tiga fungsi yaitu 

menerima simpanan uang,meminjam uang, dan memberikan jasa 

pengiriman uang.Jasa yang diberikan perbankan berupa menerima simpanan 

uang merupakan salah satu fasilitas yang membantumasyarakat untuk 

menabung. 

8. Pelayanan  

Pelayanan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan 

yang diberikan oleh satu pihak atau lebih kepada pihak lain yang 

FAKTOR-FAKTOR YANG ...ORYZA RACHIM SEPTIANI, STUDI MANAJEMEN, UMP  2017



 

 

14 

 

memiliki hubungan dengan tujuan untuk dapat memberikan kepuasan 

dan membuat keputusan kepada pihak kedua yang bersangkutan atas 

barang dan jasa yang diberikan. Kualitas pelayanan sebagai 

kemampuanmerencanakan, menciptakan dan menyerahkan produk yang 

bermanfaat luarbiasa bagi pelanggan (Hasan,2010). Kualitas pelayanan 

yang dirasakan nasabah merupakan penilaian global karena 

berhubungan langsung dengan transaksi. Hal-hal yang menyangkut 

tentang pelayanan yaitu faktor manusia yang melayani, alat atau 

fasilitas yang digunakan untuk memberikan pelayanan, mekanisme 

kerja yang digunakan dan bahkan sikap masing-masing orang yang 

memberi pelayanan dan yang dilayani.  

Ada beberapa pendapat mengenai dimensi kualitas pelayanan, 

antara lain Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam Saleh (2010) yang 

melakukan penelitian khusus terhadap beberapa jenis jasa dan berhasil 

mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menentukan kualitas jasa. 

Faktor tersebut adalah:  

a. Bukti fisik yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel dan 

bahan-bahan komunikasi 

b. Daya tanggapyaitu kesediaan parakaryawanuntuk memberikan jasa 

yang dibutuhkan pelanggan.  

c. Kesopananmeliputi sikap sopan santun, respek, perhatian, dan 

keramahan yang dimiliki para kontak personal.  

d. Kredibilitasyaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas 

mecakup 

namaperusahaan,reputasiperusahaan,karakterisktikpribadikontak 

personal, dan interaksi dengan pelanggan.  
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Keamananyaitu aman dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan. 

Aspek ini 

meliputikeamanansecarafisik(physicalsafety),keamananfinansial 

(financial security), dan kerahasiaan (confidentiality). 

9. Nisbah Bagi Hasil 

Sistem Nisbah bagi hasil merupakan sistem di mana dila ikatan 

bersama di dalam melakaukan kegiatan usaha (Muchtasib, 2009). Di 

dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas 

keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi 

hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang 

ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang 

berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu 

pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil 

antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan 

harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing 

pihak tanpa adanya unsur paksaan. 

a. Pembiyaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil: 

1) Pembiyaan Musyarakah 

Pembiyaan Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua 

pihak atau lebih suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana (amal/expertise)dengan kesepakatan 

bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai 

dengan kesepakatan. 

2) Pembiyaan Mudharabah 
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Pembiyaan Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara 

dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan 

seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. 

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan 

yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung 

oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si 

pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan 

atau kelalaian si pengelola, harus bertanggung jawab atas kerugian 

tersebut. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Bagi hasil  

1) Faktor langsung 

Di antara faktor-faktor langsung (direct factors) yang 

mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah 

dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio)  

a) Investment rate merupakan presentase aktual dana yang di 

investasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment 

ratesebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana 

dialokasikan untuk memenuhi likuiditas. 

b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan 

jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut 

dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini: 

(1) Rata-rata saldo minimum bulanan 

(2) Rata-rata total saldo harian 

c. Nisbah (profit sharing ratio) 
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1) Salah satu ciri al-Mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan 

dan disetujui pada awal perjanjian. 

2) Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda. 

3) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, 

misalnya deposit 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. 

4) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya 

sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya. 

1) Faktor Tidak Langsung  

a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah 

(1) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan 

biaya (Profit and sharing). Pendapatan yang “dibagi 

hasilkan”merupakan pendapatan yang di terima dikurangi 

biaya-biaya. 

(2) Jika semua di tanggung bank hal ini disebut revenue sharing. 

b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting). 

Bagi hasil secara tidak langsumg di pengaruhi oleh 

berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan 

dengan pengakuan pendapatan dan biaya. 

10. Religiusitas 

Religiusitas adalah kesalehan seseorang, pengabdian terhadap agama 

(KBBI, 2007).Definisi religiusitas adalah tingkat keterikatan individu 

terhadap agamanya. Apabila individu telah menghayati dan 
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mengintemalisasikan ajaran agamanya, maka ajaran agama akan 

berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya (Ghufron dan 

Risnawita, 2010). 

Faktoryang mempengaruhi religiusitas, yaitu: 

a. Pengaruh pendidikan atau pengajaran dan berbagai tekanan sosial 

(faktor sosial) yang mencakup semua pengaruh sosial dalam 

perkembangan sikap keagamaan, termasuk pendidikan orang tua, 

tradisi-tradisi sosial untuk menyesuaikan dengan berbagai pendapatan 

sikap yang disepakati oleh lingkungan. 

b. Berbagai pengalaman yang dialami oleh individu dalam membentuk 

sikap keagamaan terutama pengalaman mengenai : 

1) Keindahan, keselarasan dan kebaikan didunia lain (faktor alamiah) 

2) Adanya konflik moral (faktor moral) 

3) Pengalaman emosional keagamaan (faktor afektif) 

Faktor-faktor yang seluruhnya atau sebagian yang timbul dari 

kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, terutama kebutuhan terhadap 

keamanan, cinta kasih, harga diri, dan ancaman kematian. 

11. Kualitas Produk 

Produk merupakan semua hal yang dapat ditawarkan kepada pasar 

untuk menarik perhatian, akuisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat 

memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan (Adisaputro, 2014). 

a. Produk Perbankan Syariah  

1) Produk Perbankan syariah di bidang penghimpunan dana :  

a) Giro  
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Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat. Uang yang disimpan di rekening giro dapat 

diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan 

yang ditetapkan. Prinsip giro dalam perbankan syariah terdiri dari 

dua macam, yaitu: 

(1) Berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), Penarikan 

yang dilakukan sewaktu waktu akan sulit dilaksanakan 

karena sifat dari mudharabah yang memerlukan jangka waktu 

untuk menentukan untung dan rugi.  

(2) Berdasarkan prinsip titipan (wadiah), wadiah dapat diartikan 

sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak pihak lain, baik 

individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan 

dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.  

b) Tabungan  

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak 

dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. Jika nasabah hendak mengambil 

simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa 

buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.  

2) Produk Perbankan syariah di bidang penyaluran dana :  

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar 

produk penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa 

pembiayaan yang didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan 

produk murabahah, salam dan istishna. Berdasarkan pada akad sewa 
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menyewa yang menghasilkan produk berupa 

ijarahdanijarahmuntahiyabitamlik. Berdasarkan akad bagi hasil 

yang menghasilkan produkmudharabah,musyarakah. Dan 

berdasarkan pada akad pinjaman yang bersifat sosial (tabarru) 

berupa qardh, dan qardh al hasan.  

a) Pengembalian Bagi Hasil 

Sistem Bagi Hasil merupakan sistem di mana dilakukannya 

perjanjian atau ikatanbersamadidalammelakukankegiatanusaha. 

Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas 

keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau 

lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari’ah merupakan ciri 

khusus yang ditawarkan kapada masyarakat dan di dalam aturan 

syari’ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus 

ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). 

Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak 

ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan 

adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur 

paksaan. 

12. Lokasi 

Menurut Kotler (1997) dalam penelitinian Musnaini (2010) lokasi 

merupakan tempat penyampaian produk ke konsumen. Menurut Kasmir 

(2004) pertimbangan penentuan lokasi bank tidak dapat dilakukan secara 

sembarangan, tetapi harus mempertimbangkan berbagai faktor hal-hal 

yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi suatu bank. 

Secara khusus ada dua faktor yang menjadi pertimbangan dalam 

penentuan lokasi suatu bank, yaitu: 
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a. Faktor Utama (Primer) 

1) Dekat dengan pasar. 

2) Dekat dengan perumahan. 

3) Tersedia tenaga kerja, baik jumlah maupun kualifikasi yang 

diinginkan. 

4) Terdapat fasilitas pengangkutan seperti jalan raya, atau kereta api 

atau pelabuhan laut atau bandara. 

5) Tersedia sarana dan prasarana seperti listrik, telepon dan lainnya. 

6) Sikap masyarakat. 

b. Faktor Sekunder. 

1) Biaya untuk investasi di lokasi seperti biaya pembelian tanah atau 

pembangunan gedung. 

2) Prospek perkembangan harga tanah, gedung, atau kemajuan di lokasi 

tersebut. 

3) Kemungkinan untuk perluasan lokasi. 

4) Terdapat fasilitas penunjang lain seperti pusat perbelanjaan atau 

perumahan. 

5) Masalah pajak dan peraturan perburuhan di daerah setempat. 

Lokasi bank tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi harus 

mempertimbangkan berbagai faktor hal-hal yang perlu diperhatikandalam 

pemilihan dan penentuan lokasi suatu bank. Untuk menentukan lokasi 

kantor pusat pertimbangan yang umum dilakukan adalah dekat pemerintah 

dan di Ibukota negara atau provinsi.Saluran pemasarn menyangkut bauran 
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pemasaran untuk mendistribusikan agar produk jasa bank sampai kepada 

nasabah,nasabah harus bisa mengakses semudah mungkin. Faktor 

kemudahan melakukan transaksi menjadi salah satu pertimbangan penting 

bagi nasabah untuk menjatuhkan pilihan terhadap bank (Ali,2010). 

B. Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian 

ini. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tentang variabel 

Pelayanan, Nisbah bagi hasil, Religiusitas, Kualitas produk, Lokasi dapat 

dilihat pada tabel 1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Ringkasan penelitian terdahulu 

No 

Peneliti 

(Tahun 

Penelitian) 

Variabel Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. Utami,dkk 

(2015) 

 

Faktor 

Religiusitas, 

Kelompok Referensi 

dan Motivasi 

Terhadap Keputusan 

Menabung di Bank 

Syariah di Kota 

Banjarmasin 

Penelitian hipotesis 

hubungan 

(Assosiatif) 

Faktor religiusitas, kelompok 

referensi, dan motivasi 

berpengaruh positif dan 

signifikan. Variabel religiusitas 

merupakan factor yang paling 

dominan berpengaruh bagi 

nasabah dalam memutuskan 

untuk menabung di bank 

syariah dikota Banjarmasin. 

2. Tambunan 

dan 

Nasution  
(2013) 

Faktor produk, 

pelayanan, promosi, 

lokasi,dan kredibilitas 

berpengaruh terhadap 

keputusan nasabah 

etnis Cina menabung 

di Bank BCA Kota 

Medan 

Deskriptif kuantitatif variabel produk, pelayanan, 

promosi, lokasi, dan kredibilitas 

berpengaruh signifikan.Secara 

parsial diketahui bahwa 

variabel produk, pelayanan, dan 

kredibilitas berpengaruh  

signifikan.Variabel promosi 

dan lokasi hanya berpengaruh 

positif tetapi tidak 

signifikan,pelayanan faktor 

yang dominan 

terhadap keputusan nasabah 

etnis Cina menabung di Bank 

BCA Kota Medan 
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No 

Peneliti 

(Tahun 

Penelitian) 

Variabel Metode Penelitian Hasil Penelitian 

3. Pertiwi 

(2012) 

faktor pelayanan baik 

pelayanan sarana 

maupun pelayanan 

bertransaksi, faktor 

keyakinan serta faktor 

lokasi 

(jarak)berpengaruh 

terhadap minat 

menabung 

masyarakat di kota 

kisaran 

Metode deskriptif 

dan grafik tabulasi  

silang (cross tab), 

tabel, frekuensi dan 

gambar (grafik) 

faktor keyakinan dan sesuai 

syariah yang lebih dominan 

sebagai faktor pendorong  

masyarakat Kisaran menabung 

di bank Muamalat 

4 Sunarsih 

(2014) 

Faktor pelayanan, 

nisbah bagi 

hasil,kualitas produk 

religiusitas, 

mempengruhi 

nasabah menabung di 

bank muamalat 

Metode survai faktor kualitas produk yang 

lebih dominan sebagai faktor 

pendorong menabung di bank 

Muamalat 

5 Daulay 

Raihanah 

(2010) 

Faktor pelayanan dan 

bagi hasil berpengaruh 

pada keputusan 

menabung nasabah 

pada bank syariah di 

kota Medan  

Metode deskriptif 

explanatori 

Faktor pelayanan dan nisbah 

bagi hasil berpengaruh positif 

dan signifikan didalam 

mempengaruhi keputusan 

menabung di kota Medan 

6 Kurniati 

(2012) 

Persepsi dan 

preferensi nasabah 

dalam bank syariah 

yaitu faktor SDM, 

faktor agamis,faktor 

keamanan, faktor 

lokasi dan faktor bagi 

hasil dalam memilih 

menabung di Bank 

Syariah 

 

Statistic deskriptif Prefernsi nasabah muslim dan 

non muslim memilih bank 

syariah adalah faktor kualitas 

layanan SDM,faktor agamis 

diikuti oleh faktor kemanan, 

lokasi gedung lokasi bank 

syariah dan tingkat bagi hasil 

yang berpengaruh muslim dan 

non muslim di DIY dalam 

memilih menabung di Bank 

Syariah. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, 

penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu pelayanan, nisbah bagi 

hasil, religiusitas, kualitas produk, dan lokasi sedangkan variabel dependen 

dalam penelitian ini yaitu minat nasabah menabung. Berdasarkan hubungan 
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diantara variabel tersebut dapat dimasukan dalam kerangka pemikiran 

berikut: 

1. Pengaruh Pelayanan  

Menurut Ali (2010) kualitas pelayanan sebagai 

kemampuanmerencanakan, menciptakan dan menyerahkan produk yang 

bermanfaat luarbiasa bagi pelanggan.Kualitas pelayanan yang dirasakan 

nasabah merupakan penilaian global karena berhubungan langsung dengan 

transaksi. 

Pelayanan menjadi penting karena nasabah akan memilih perbankan 

syariah jika Pelayanan yang digunakan itu lengkap dan mendukung 

fasilitasnya juga seperti ketersediaan ATM dan kenyamanan Interior 

didalam bank nyaman sehingga membuat nasabah akan merasa puas atas 

pelayanannya. Penelitian menurut Tambunan dan Nasution (2013) variabel 

produk, pelayanan, promosi, lokasi, dan kredibilitas berpengaruh 

signifikan .Secara parsial diketahui bahwa variabel produk, pelayanan,dan 

kredibilitas berpengaruh signifikan. Variabel promosi dan lokasi hanya 

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, pelayanan faktor yang dominan 

terhadap keputusan nasabah etnis Cina menabung di Bank BCA Kota 

Medan. 

2. Pengaruh Nisbah bagi hasil 

Menurut pasal 1 ayat 1 PP No.72 tentang Bank berdasarkan 

prinsipbagi hasil, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi 

hasil dalam Peraturan Pemerintah ini adalah prinsip muamalat 
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berdasarkansyariah dalam melakukan kegiatan usaha bank. (Muhammad, 

2009) Berikut merupakan prinsip dalam sistem bagi hasil yaitu: 

a. Penentuan besarnya rasio/nisab bagi hasil dibuat pada waktu akad 

dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. 

b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang 

diperoleh. 

c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila 

usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. 

d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah 

pendapatan. 

e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. 

Penelitian Raihanah (2010) Pengaruh pelayanan, Bagi Hasil dan 

Keyakinan terhadap keputusan menabung di Kota Medan.  Faktor 

pelayanan dan bagi hasil 

berpengaruhpositifdansignifikandidalammempengaruhikeputusanmenabun

g di kota Medan. 

3. Pengaruh Religiusitas 

Pertimbangan syariah merupakan salah satu faktor penentu keputusan 

konsumsi. Wibowo dan Widodo (2005) mengungkapkan bahwa alasan 

nasabah penyimpan dana membuka rekening tentunya bukan pada bunga 

yang tinggi, tetapi pada metode bagi hasil sesuai dengan syariah dan 

tersedianya fasilitas tabungan Biaya Naik Haji. Menabung di perbank syariah 

tentunya semua produk yang diberikan dansegala transaksinya sudah 
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sesaidengan syariah Islam. Dengan begitu, menabung di perbankan 

syariah dijamin halal dan terbebas dari riba. Penelitian Utami dkk (2015) 

Faktor Religiusitas,Kelompok Referensi dan Motivasi Terhadap 

Keputusan Menabung di Bank Syariah di Kota Banjarmasin Faktor 

religiusitas, kelompok referensi, dan motivasi berpengaruh positif dan 

signifikan. Variabel religiusitas merupakan faktor yang paling dominan 

berpengaruh bagi nasabah dalam memutuskan untuk menabung di bank 

syariah di kota Banjarmasin. 

4. Pengaruh kualitas produk 

Produk adalah Produk merupakan semua hal yang dapat ditawarkan 

kepada pasar untuk menarik perhatian, akuisi, penggunaan, atau 

konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan 

(Gunawan, 2014).Menurut Kotler dalam buku manajemen pemasaran, 

produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan kesuatu pasar yang 

menginginkan dan kebutuhan. Lima tingkatan produk menurut kotler : 

Produk dapat dibagi menjadi lima tingkatan, yaitu : 

a. Manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. 

b. Bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. 

c. Serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi yang 

diharapkan oleh pembeli pada saat membeli suatu produk. 

d. Sesuatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan 

usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. 
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e. Semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu 

produk dimasa datang. 

Penelitian Sunarsih (2014) Faktor pelayanan, nisbah bagi 

hasil,kualitas produk religiusitas,mempengruhi minat nasabah menabung 

di bank muamalatfaktor kualitas produk yang lebih dominan dan 

berpengaruh signifikan faktor pendorong menabung di bank Muamalat. 

5. Pengaruh Lokasi  

Lokasi bankadalah tempat di mana diperjualbelikannya produk 

cabang bank dan pusat pengendalian perbankan Penentuan lokasi suatu 

cabang bank merupakan salah satu kebijakan yang sangat penting. Dalam 

praktiknya ada beberapa macam lokasi kantor bank, yaitu lokasi kantor 

pusat, cabang utama, cabang pembantu, kantor kas, dan lokasi mesin-

mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Bank yang terletak dalam 

lokasi yang strategis sangat memudahkan nasabah dalam 

berurusandenganbank. (Kasmir, 2008:145).  

Dalam Penelitian Pertiwi (2012), Lokasi sangat mempengaruhi 

masyarakat di Kisaran untuk menabung dibank syariah dengan60 

responden menyatakan setuju, 28 responden menyatakan sangat setuju 

dan 2 responden yang menyatakan tidak setuju. Hal tersebut menunjukkan 

adanya pengaruh yang searah antara tingkat lokasi dengan minat 

menabung nasabah. Hal ini bermakna jika lokasi semakin mudah 

dijangkau, akan mampu meningkatkan minat menabung nasabah tersebut. 

Jadi lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabahmenabung 
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di perbankan syariah. 

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran teoritis dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

  H2  

   H3  

    H4   

     H5  

   H6  

   

                   H1 

 

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka hipotesis dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

PELAYANAN (X1) 

NISBAH BAGI HASIL 

(X2) 

RELIGIUSITAS(X3) 

 

MINAT NASABAH 

MENABUNG(Y) 

 KUALITAS PRODUK 

(X4) 

Lokasi (X5) 
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H1: Pelayanan,Nisbah bagi hasil,Religiusitas,Kualitas produk dan Lokasi 

berpengaruh silmutan terhadap minat menabung nasabah di bank BNI 

syariah Kantor Cabang Purwokerto 

H2 : Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat menabung nasabah 

di bank BNI syariah Kantor Cabang Purwokerto. 

H3  : Nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap minat menabung 

nasabah di bank BNI syariah Kantor Cabang Purwokerto. 

H4  : Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat menabung nasabah 

di bank BNI syariah Kantor Cabang Purwokerto. 

H5 : Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap minat menabung 

nasabah di bank BNI syariah Kantor Cabang Purwokerto. 

H6 : Lokasi berpengaruh signifikan terhadap minat menabung nasabah di 

bank BNI syariah Kantor Cabang Purwokerto. 
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